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چکیده
در پژوهش حاضر قابلیت ترکیب نانو رس و سیمان با هدف افزايش بازده فرآيند تثبیت و جامدسازی ( )S/Sخاک آلوده به فلز سنگین ارزيابی
شد .بدين منظور دو نوع نانو رس فعال (شامل سديم-مونتموريلونیت و نانو سديم-کلوزايت) ،سیمان و ترکیب سیمان-رس ( )CNCبطور
جداگانه به يک نمونه خاک آلوده شده به درصدهای مختلف فلز روی اضافه و تغییر رفتار مصالح تحت زمانهای مختلف عملآوری با انجام
مجموعهای گسترده از آزمايشهای بزرگساختاری و ريزساختاری بررسی شد .نتايج بدست آمده نشان میدهد پس از افزودن کانیهای رسی
به خاک ،باوجود کاهش اولیه دسترسی زيستی آلودگی اما حمله اسیدی سبب واجذب بخشی از فلز سنگین خواهد شد .بر اساس طیفهای
اشعه ايکس ،در نمونههای اصالح شده با سیمان تنها نیز مشاهده شد حضور آالينده سبب تخريب مواد سیمانی و در نتیجه تاثیر منفی (تا 8
برابر) بر مقاومت مصالح میشود .پس برای تأمین کمینه ضوابط  ،S/Sمقادير زيادی سیمان (تقريباً  %26به ازای يک درصد آالينده) و حدود
 28روز نگهداری الزم است .از طرفی ،استفاده از  CNCبا افزايش پتانسیل نگهداشت سیستم و محدوديت در تاثیر نامطلوب فلز سنگین بر
واکنشهای هیدراتاسیون ،سیمان مورد نیاز برای کنترل تراوش آالينده را بیش از  %06کاهش و زمان عملآوری را به يک چهارم میرساند.
اين ترکیب ،مقاومت خاک آلوده را نیز تا  1/5برابر نسبت به سیمان تنها افزايش داده پس به عنوان يک گزينه موثر برای  S/Sپیشنهاد میشود.
واژگانکلیدی :خاک آلوده ،فلز سنگین ،سیمان ،نانو رس ،تثبیت و جامدسازی.


سنگین در خاک و امکان انتشار آنها از طريق چرخه آبهای

-1مقدمه 
امروزه هم راستا با رشد جمعیت ،توسعه شهرنشینی و

زيرزمینی است ] .[5, 6زيرا مجاورت با اين ترکیبات سبب

افزايش فعالیتهای صنعتی ،مقادير متنابهی از انواع مواد آالينده

اختالل در فعالیتهای متابولیکی و فیزيولوژيکی موجودات

تولید شده که عدم مديريت صحیح آنها تهديدی برای سالمتی

زنده و آسیب به آنها خواهد شد ] .[2, 4, 7بر اين اساس

انسان محسوب میشود ] .[1-4در اين راستا يکی از مهمترين

روشهای مختلفی مانند استفاده از کانیهای رسی ،افزودن مواد

چالشهای زيستمحیطی ،ورود و انباشتگی تدريجی فلزات

جاذب ،شستشو ،اعمال حرارت و اصالح الکتروکینتیک به
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منظور رفع و يا کاهش غلظت آلودگی به يک سطح زير بحرانی

سنگین ،ولی تاکنون اثربخشی ترکیب توأم کانیهای فعال رسی

در خاک ارائه شده که بازدهی هر يک از اين روشها تابعی از

و سیمان به طور دقیق بررسی نشده است .از طرفی ،غلظت فلز

نوع و غلظت آالينده و مشخصات ساختگاه است ].[8-16

سنگین نقش موثری بر پاسخ سیستم خاک-آالينده و مقدار

عالوه بر موارد فوق ،تثبیت و جامدسازی ( 1)S/Sپايه

افزودنی الزم برای جلوگیری از انتشار آلودگی داشته

[3, 11,

سیمانی فناوری مؤثر و ارزان قیمت ديگری برای پاکسازی

]25؛ که در بسیاری از کارهای گذشته اين موضوع به دقت

زمینهای آلوده به شمار میرود ] .[9, 10در واقع ،حضور

مورد توجه قرار نگرفته است .پس در پژوهش حاضر با اضافه

سیمان میتواند با کاهش انحاللپذيری و تشکیل تودهای سخت

کردن غلظتهای مختلفی از فلز سنگین روی به خاک و افزودن

از مواد آالينده ،آنها را به محصولی کمخطر و يا بـیخطر برای

جداگانه درصدهای متفاوت از دو نوع رس فعال شامل سديم-

دفن تبديل نمايد .اگرچه وجود برخی از محدوديتهای

مونتموريلونیت ( 2)Na-Mو سديم-کلوزايت ،9سیمان و

اجرايی و انتشار زياد گاز  CO2همزمان با تولید سیمان ،باعث

همچنین ترکیب سیمان-رس به نمونهها سعی شد با انجام

بروز نگرانیهای زيستمحیطی و فنی در مورد کاربرد اين

مجموعهای گسترده از آزمايشهای بزرگساختاری و

روش شده است ] .[11, 12بنابراين پژوهشگران به دنبال کاهش

ريزساختاری ضمن تحلیل تغییر رفتار مصالح ،قابلیت استفاده

مصرف سیمان از طريق مواد جايگزين با تبعات جانبی کمتر و

همزمان از ترکیب کانی فعال رسی و سیمان به منظور افزايش

تا حد امکان کارآيی بیشتر هستند ] .[3, 13, 14, 15در اين

بازده فرآيند  S/Sو امکان کاهش مصرف سیمان در پاکسازی

راستا پژوهشهای زيادی به منظور استفاده از انواع کانیهای

خاک آلوده بررسی شود .عالوه بر اين ،مقدار نگهدارنده و زمان

رسی و نانو رسها برای به حداقل رساندن میزان آلودگی در

عملآوری مورد نیاز برای عملکرد بهینه اين ترکیب متناسب با

محیط صورت گرفته ] [7, 8, 16-18که با وجود جذب اولیه

سطح آالينده در خاک تعیین شد.

مناسب ولی در بررسیها تکمیلی مشخص شده بازده اين روش
با افزايش غلظت آالينده و همچنین در مواجهه با محیط اسیدی

-2موادوروشها 

به شدت کم و مشخصات محیطی بر رفتار رسها تاثیر دارد

 -1-2مشخصات مصالح مورد استفاده

] .[11, 19, 20در اين خصوص میتوان به امکان کاهش بیش از

با توجه به اهداف پژوهش حاضر و به منظور محدود

 86درصدی ويژگیهای اسمکتیت در حضور آالينده اشاره کرد

کردن تاثیرپذيری رفتار نمونهها از تغییر کانی ساخت ،يک

] .[21از سوی ديگر در رابطه با کاربرد انواع مواد سیمانی برای

خاک طبیعی با کانی غالب کائولینیت به عنوان مصالح پايه

تثبیت زبالههای حاوی مواد خطرناک مطالعات مختلفی انجام

انتخاب شد .به گونه ای که کائولینی ت به دلیل ساختار

شده که نتايج مويد تاثیر منفی فلز سنگین بر واکنشهای
هیدراتاسیون و درنتیجه افزايش مصرف سیمان است

مستحکم ،فعالیت کم و تمايل بسیار اندک به تغییر حجم ،در

[13, 22,

بسیاری از مطالعات گذشته ] [3, 12ن یز برای ساخت خاک

] .23, 24به گونهای که گودرزی و موحد ] [3و ژانگ و

آلوده در شرايط آزمايشگاهی استفاده شده است .مشخصات

همکارانش ] ،[25نشان دادند بیش از  26درصد سیمان به ازای

نمونه مورد نظر مطابق با استاندارد  [31] ASTMو

هر درصد آالينده برای تثبیت خاک نیاز است .اگرچه نتايج

دستورالعمل  ، [32] US EPAتعیین و در جدول ( )1ارائه

تعدادی از مطالعات موجود بیانگر امکان کاهش مصرف سیمان

گرديد .فلز سنگین روی از متداول ترين مواد آالينده در

با استفاده از يک سری مواد افزودنی ازجمله زائدات صنعتی

پسماندهای صنعتی است ][6, 30؛ پس برای ساخت نمونه-

است ] .[4, 9-15, 26-30به شکلی که با وجود گستردگی

های آلوده از  Znاستفاده شد.

مطالعات انجام شده در زمینه اصالح خاکهای آلوده حاوی فلز

2. Na-Montmorillonite
3. Na-Cloisite

)1. Stabilization/solidification (S/S
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جدول  .1مشخصات خاک مورد استفاده برای ساخت نمونه آلوده

 -2-2ساخت نمونههای آلوده و انجام آزمایشها

Quantity measured

Characteristics

Mainly Kaolinite

Mineral composition

به منظور تهیه نمونه های آلوده ،ابتدا خاک را به طور

12.8

CEC, cmol/kg

کامل خشک کرده و سپس هر نمونه با محلول های حاوی

Mainly Sodium

Exchangeable cations

فلز روی به شکلی آغشته شد که غلظت آالينده در آنها به

19

Plasticity index (PI), %

ترتیب برابر  1/5 ،1 ،6/5و  2درصد وزن خشک خاک باشد.

Soil classification

محدوده آلودگی بر اساس بیشینه میزان  Znگزارش شده در

CL
1.52

3

28.3

Optimum moisture content, %

0.19

)UCS (MPa

Maximum dry density, gr/cm

خاکهای آلوده مناطق شهری و نواحی مجاور مراکز دفن
زباله ] [3, 22انتخاب شد .در ادامه ،پس از اختالط کامل
نمونهها به ترتیب مقادير صفر تا  96درصد وزن خشک

Table 1. Physico-chemical properties of soil sample.

نمونه ،سیمان ،کانی های رسی و ترکیب سیمان-رس به آنها

سیمان مورد استفاده  ،از نوع پرتلند تیپ  ІІهگمتان بوده

اضافه و سوسپانسیون هايی در نسبت  1به  26در تیوپهای

که ويژگیهای آن و کانی های فعال رسی مطابق جداول (2

سانتريفیوژ تهیه شدند .بعد از تکمیل واکنشها ،ضمن اندازه-

الی  )0است.

گیری  ،pHفاز مايع هر نمونه جداسازی و با استفاده از دستگاه
جذب اتمی ،تغییرات غلظت روی و به عبارتی قابلیت

جدول  .2مشخصات فیزيکی و شیمیايی سیمان تیپ  ІІهگمتان
Quantity measured
CaO=63.2, SiO2=21.5
Al2O3=4.9, Fe2O3=3.8, MgO=1.5
11.1

Characteristics

نگهداشت فلز سنگین در آنها تعیین شد .عالوه بر آزمايش

Mineral composition

جذب ،آزمايش تراوش آلودگی نیز روشی مناسب برای

EC, mS/cm

کنترل نگهداشت آالينده است ] .[4, 15, 25پس اين آزمايش

12.9

pH

0.29

نیز طبق استاندارد  EPA-1311روی نمونهها انجام شد .با

2

SSA, m /g

تعیین مقاومت فشاری محدود نشده ،تأثیر ماده افزودنی بر

Table 2. Physico-chemical properties of cement.

مشخصات مکانیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت .مقاومت

جدول  .3مشخصات رس سديم-مونتموريلونیت مورد استفاده
Quantity measured

Characteristics

Mont., Calcite, Quartz

Mineral composition

73.8

CEC, cmol/kg

فشاری ،طبق استاندارد  ASTM-D2166صورت پذيرفت.
هم راستا با آزمايش های فیزيکی ،مشخصات ريزساختاری
نمونهها نیز بررسی شد .بدين منظور طیفای اشعه ايکس و

2

427

SSA, m /g

CH

Soil classification

آنالیز عنصری ( )EDSبه طور مجزا تهیه و تحلیل شد.

Table 3. Physico-chemical properties of Na-Mont. sample.

جدول  .4مشخصات رس سديم-نانوکلوزايت مورد استفاده
Quantity measured

Characteristics

Montmorillonite

Mineral composition

54.1

CEC, cmol/kg

-3بحثوبررسینتایج 
به منظور بررسی قابلیت نگهداشت آلودگی خاک طبیعـی در
شرايط قبل و پس از حضور مواد افزودنی ،آزمايش انجـام و

2

518

SSA, m /g

CH

Soil classification

نتايج آن در شکل ( )1ارائه شده است .مالحظه میشـود کـه

Table 4. Physico-chemical properties of Na-Cloisite sample.

در نمونه فاقد ماده اصـالح کننـده ،بـا افـزايش غلظـت فلـز
ســنگین ( 1)HMبــیش از  6/5درصــد ،بــه تــدريج قابلیــت

بر اساس پیشنهاد مطالعات انجام شده در مورد استفاده از

نگهداشــت آلــودگی کــاهش يافتــه و بخــش زيــادی از

سیمان و مواد افزودنی ] ،[10, 27سیمان و رس با يکديگر در
نسبت  0به  1ترکیب و اثر بخشی آن در بازده روش

Zn

بصورت آزاد در سیال منفذی باقی می ماند .اين نتیجه بیانگر

S/S

مورد بررسی قرار گرفت.

1. Heavy metal: HM
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ضرورت اصالح خاک های آلوده با ظرفیت کم تبادل کاتیونی

( 1)CNa-Mبه طور موثری سبب کاهش غلظت آالينده شـده

است .بر اساس نتايج شکل ( ،)1حضور افزودنی سبب تغییر

است .بر اساس نتايج شکل ( )2و مقايسه  pHنمونهها ،يکـی

رفتار خاک و افزايش نگهداشت آلودگی میشود .به گونه ای

از داليل تثبیت بهتر  Znدر حضور سیمان را می توان ناشی از

که اين تغییرات تابعی از نوع و مقدار افزودنی و غلظت اولیه

افزايش خاصیت قلیايی سیستم به دلیل مـواد موجـود در آن

فلز سنگین است .به عنوان نمونه ،در نمونههای حـاوی

(مانند  CaOمطابق جدول ( )2ارزيابی کرد.

Na-

 ، Mفلز روی تا غلظت يک درصد حـذف شـده؛ اگرچـه در
اين سری از نمونه ها نیز با افزا يش بیشتر مقدار آالينده و بـه

شکل  .2تغییرات  pHخاک در حضور مقادير مختلف فلز سنگین و

دلیل ايجاد ساختار مجتمع و کاهش اندرکنش آنها با آلودگی

درصدهای متفاوت مواد افزودنی
14

Soil + 2% Zn

] ، [8, 19قابلیت نگهداشت بهبود چندانی نداشته پـس روش

Soil + 1% Zn

Natural soil

ديگری برای اصالح کامل ،بايد استفاده شود.

12

شکل  .1تاثیر نوع و مقدار افزودنی بر قابلیت نگهداشت فلز سنگین در
نمونه خاک اصالح شده با ( )aمونتموريلونیت )b( ،نانو کلوزايت)c( ،

8

سیمان و ( )dترکیب سیمان-رس
5% additive
20% additive

10% additive
30% additive

Without additive
15% additive

6
2

30%

(a) Soil + Na-Montmorillonite
1.5

0
2

(b) Soil + Na-Cloisite
1.5
1

0.5
0
2

(c) Soil + Cement
1.5
1
0.5
0
2

(d) Soil + CNa-M

2

1.5

Soil + CNa-M

Soil + Na-M

با درنظر گرفتن تاثیر افزايش  pHبه عنوان يک پارامتر
مهم در به بود قابلیت نگهداشت فلز سنگین ،انتظار میرود
در شرايط واقعی با گذشت زمان و احتمال مجاورت خاک
با محلولهای اسیدی  ،توانايی سیمان در ارتقاء قابلیت
بافرينگ مصالح دچار اختالل و در نهايت موجب رها شدن
دوباره بخشی از آلودگی به محیط اطراف شود ].[3, 9, 29
پس امکان بازگشت دوباره مواد آالينده از درون نمونهها به
وسیله آزمايش  ، TCLPبررسی و نتايج آن در شکلهای (9
الی  )5ارائه شد .شکل ( )9مويد آنست که در نمونههای

1.5

1

30%

20%

10%

30%

20%

10%

Fig. 2. pH values of the soil samples by increasing zinc
concentration and additives.
Equilibrium concenteration of retained HM (C0 -Ce), %

0.5

20%

10%

Soil + Cement

1

0.5

pH

10

1

فاقد ماده افزودنی و همچنین اصالح شده با  ،Na-Mغلظت

0.5

آالينده موجود در محلول استخراج  TCLPبه مراتب نسبت

0

به نتايج آزمايش جذب (شکل  )a-1بیشتر است .عنوان

0

)Initial concentration of HM (%

نمونه در نمونه آلوده حاوی يک درصد روی ،افزودن %96

Fig. 1. Effect of additive on the sorption potential of treated soil
with (a) Montmorillonite, (b) Na-Cloisite, (c) cement, (d) cementclay.

سديم-مونت موريلونیت (شکل  ) a-1سبب جذب کامل

از سوی ديگر ،افزودن سیمان و به ويژه ترکیـب آن بـا رس

1. Cement+Na-Montmorillonite: CNa-M
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ريسک انتشار مجدد آلودگی در اين نمونه ها زياد است.

آلودگی شده؛ اما مجاورت آن با محیط اسیدی  TCLPسبب
واجذب بخشی از فلز سنگین به سیال منفذی شده و با
گذشت  28روز همچنان غلظت آلودگی در محلول استخراج

شکل  .4نتايج آزمايش تراوش آلودگی برای نمونه آلوده اصالح شده با

بیشتر از ( 0/9 mg/Lحد مجاز پذيرش بر اساس

درصدهای مختلف سیمان )a( ،میزان نگهداری آالينده در سیستم)b( ،
غلظت فلز سنگین در محلول استخراج TCLP

استانداردهای بینالمللی ] )[13است.

Soil + 5% Cement, after 7 days
Soil + 15% Cement, after 7 days
Soil + 20% Cement, after 7 days
Soil + 30% Cement, after 7 days
UTS limit, 4.3 mg/L

شکل  .3نتايج آزمايش تراوش آلودگی برای نمونه آلوده اصالح شده با

Natural soil
Soil + 5% Cement, after 28 days
Soil + 15% Cement, after 28 days
Soil + 20% Cement, after 28 days
Soil + 30% Cement, after 28 days

10000

درصدهای مختلف  )a( ،Na-Mمیزان نگهداری آالينده در سیستم)b( ،
غلظت فلز سنگین در محلول استخراج
Soil + 5% Na-M, after 7 days
Soil + 15% Na-M, after 7 days
Soil + 30% Na-M, after 7 days
UTS limit, 4.3 mg/L

TCLP

Natural soil
Soil + 5% Na-M, after 28 days
Soil + 15% Na-M, after 28 days
Soil + 30% Na-M, after 28 days

10
10000

)(b

)Zn concentration (mg/L

10

)Zn concentration (mg/L

)(b

0.01
2

)(a

1

0.01
2

)(a

)Zn retained (%

1.5

0.5

1

0.5

)Zn retained (%

1.5

0

2

)Initial concentration of HM (%
Fig. 4. TCLP-Zn retained (a) and exctraction (b) of zinc
contaminated samples upon cement treatment.

0

2

1.5

1

1.5

1

0.5

بر اساس نتايج آزمايشهای تراوش آلودگی در شکل

0.5

)Initial concentration of HM (%

( ،)0با اضافه کردن حدوداً  %26سیمان به ازای هر درصد

Fig. 3. TCLP-Zn retained (a) and exctraction (b) of zinc
contaminated samples upon Na-M treatment.

روی و پس از  28روز نگهداری ،غلظت فلز سنگین در
محلول استخراج به کمتر از

نتیجه فوق بیانگر ضعف جدّ ی عملکرد استفاده از کانی

mg/L

 0/9رسیده که بیانگر

پاکسازی موفق مصالح است .بنابراين میتوان گفت تثبیت

رسی در پاکسازی ايمن خاک های آلوده (حتی برای غلظت-

ايمن خاک آلوده حاوی فلزات سنگین نیازمند مصرف زياد

های کم آالينده) در شرايط اندرکنش با محیط اسیدی بوده؛

سیمان و زمان طوالنی عملآوری و به عبارتی صرف هزينه-

اگرچه اين محدوديت در بسیاری از مطالعات انجام شده

های زياد و افزايش نگرانیهای زيستمحیطی خواهد بود.

قبلی ] [8, 16, 21مورد توجه دقیق قرار نگرفته است .به

پس برای رفع اين مشکل ،در مطالعه حاضر گزينه ترکیب

شکلی که با مقايسه نتايج ارائه شده در شکلهای ( 1و  ،)9با

سیمان و رس فعال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وجود نگهداشت اولیه آالينده در حضور جاذب رسی ،ولی
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شکل  .5نتايج آزمايش تراوش آلودگی برای نمونه آلوده اصالح شده با

ديگر ،استفاده از ترکیب سیمان و رس فعال  ،عالوه بر کاهش

درصدهای مختلف  )a( ،CNa-Mمقدار نگهداری آالينده در خاک)b( ،

سیمان مورد نیاز برای اصالح خاک آلوده زمان عملآوری را

غلظت فلز سنگین در محلول استخراج TCLP
Soil + 5% CNa-M, after 7 days
Soil + 10% CNa-M, after 7 days
Soil + 15% CNa-M, after 7 days
Soil + 30% CNa-M, after 7 days
UTS limit, 4.3 mg/L

نیز تا  0برابر کمتر میکند.

Natural soil
Soil + 5% CNa-M, after 28 days
Soil + 10% CNa-M, after 28 days
Soil + 15% CNa-M, after 28 days
Soil + 30% CNa-M, after 28 days

شکل  .6نتايج آزمايش مقاومت فشاری برای خاک آلوده اصالح شده با

10000

10

)Zn concentration (mg/L

)(b

سیمان تحت زمانهای مختلف عملآوری
Soil with 15% cement
Soil with 30% cement

Soil with 10% cement
Soil with 20% cement

4

Clean soil
3

0.01

1

)UCS (MPa

2

2

)(a
0

0.5

Soil + 1% Zinc
3

2

)UCS (MPa

1

)Zn retained (%

1.5

4

1
0
2

1.5

1

0.5

0

)Initial concentration of HM (%

4

Fig. 5. TCLP-Zn retained (a) and exctraction (b) of zinc
contaminated samples upon cement-clay treatment.

Soil + 2% Zinc
3

EPA limit, 0.35 MPa

آبشويی شکل ( ،)5مشاهده میشود اگرچه در حضور ترکیب

1

سیمان-رس ( ) CNa-Mنیز محیط اسیدی سبب واجذب

)UCS (MPa

با مقايسه نتايج حاصل از آزمايش جذب شکل ( )1و

2

0

28 days

بخشی از فلز سنگین خواهد شد؛ اما نسبت به نمونههای

7 da ys

1 da y

Fig. 6. UCS variation of cement treated soil samples with different
ages of curing.

تثبیت شده با سیمان تنها CNa-M ،از توانايی بهتری در
مواجه با محلول  TCLPبرخوردار است .علت اين رفتار را

عالوه بر مطالعه رفتار تراوش آلودگی ،مقاومت فشاری

میتوان به رشد بهتر و سريعتر مواد سیمانی در حضور

محصور نشده ( )UCSمعیار مهم ديگری در ارزيابی فرآيند

 CNa-Mنسبت داد .زيرا در شرايط سیمان تنها ،اندرکنش آن

 S/Sاست ] .[4, 22, 27, 29بر اين اساس تغییرات

با آالينده و تشکیل رسوب فلز سنگین ضمن ايجاد محدويت

نمونه ها مطابق با توضیحات ارائه شده در بخش مواد و

در انجام واکنش های هیدراتاسیون  ،سرعت آنها را نیز کند

روش ها مورد بررسی قرار گرفت .نتايج شکل ( )0مؤيد آن

میکند ] . [10, 12در نتیجه تشکیل مواد سیمانی و به عبارتی

است که با افزودن  %96سیمان به خاک فاقد آلودگی و در

فرآيند جامدسازی آالينده که نقش کلیدی در جلوگیری از

شرايط نگهداری مناسب ،مقاومت مصالح حدود  26برابر (از

[4, 14,

 ) 9/1افزايش خواهد داد .از طرفی،

ترواش مجدد آن در مجاورت با محیط خورنده دارد

MPa

 6/16به

MPa

UCS

] ،15دچار اختالل خواهد شد .بر اساس نتايج شکل ( ،)5با

مشاهده میشود روند بهبود  UCSبا افزايش غلظت  ،Znبه

افزودن  %15ترکیب  CNa-Mبه ازای هر درصد روی و فقط

شدت کاهش نشان می دهد .مطالعات قبلی

پس از  1روز عمل آوری ،غلظت فلز سنگین روی در خاک

] 28نیز تاثیر نامطلوب فلز سنگین بر مشخصات مکانیکی

به کمتر از حد مجاز استاندارد  EPAرسیده است  .به بیان

مصالح تثبیت شده با سیمان را گزارش و علت آنرا مصرف
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بخشی از سیمان در اندرکنش با آالينده و تشکیل رسوب فلز

تنها است .علت اين نتیجه را می توان ناشی از جذب و

سنگین با مواد قلیايی ناشی از انحالل سیمان عنوان کردهاند.

کاهش تحرک يون های فلز سنگین در حضور  Na-Mارزيابی

اين شرايط مانع از رشد نانوساختارهای سیمانی شده که

کرد.
در ادامه پژوهش حاضر همراستا با آزمايشهای بزرگ-

درنتیجه آن ،روند کسب مقاومت خاک ب ر پايه نتايج شکل

ساختاری و به منظور درک بهتر ساز و کار تثبیت خاک آلوده

( ، )0دچار اختالل میشود.

با مواد افزودنی ،طیف پراش اشعه ايکس نمونهها تهیه شد.

شکل  .7نتايج آزمايش مقاومت فشاری برای خاک آلوده اصالح شده با

به عنوان نمونه در شکل ( )a-8طیف نمونه اولیه و شکل-

 CNa-Mتحت زمانهای مختلف عملآوری
Soil with 10% CNa-M
Soil with 20% CNa-M

Soil with 15% CNa-M
Soil with 30% CNa-M

های ( b-8الی  )d-8به ترتیب مربوط به خاک آلوده حاوی
4

سديم-مونتموريلونیت ،سیمان و ترکیب  CNa-Mاست.

Clean soil
3

1

)UCS (MPa

2

نتايج ارائه شده در اين شکلها مويد تغییر ريزساختار خاک
در اثر اندرکنش با فلز سنگین و مواد اصالح کننده بوده که
شامل کاهش پیک اصلی خاک پايه ،ايجاد يک سری ترکیبات

0

جديد سیمانی (مانند  CAHو  )CSHو تشکیل رسوب

4

Soil + 1% Zinc

1

زينکاتکلسیم بر حسب شرايط نمونهها است .بر اساس

3

)UCS (MPa

2

نتايج مطالعات گذشته ] ، [3علت کاهش شدت پیکهای
خاک پايه (کانی کائولینیت) را میتوان ناشی از تشکیل

1

ساختار مجتمع سطوح رسی ،مصرف اين سطوح در واکنش-

0
4

های پوزوالنی و پ وشیده شدن آنها توسط مواد سیمانی،

Soil + 2% Zinc
3

EPA limit, 0.35 MPa
1

)UCS (MPa

2

ارزيابی کرد .مقايسه شکلهای ( c-8و  )d-8به وضوح نشان
می دهد در مقدار يکسان ماده افزودنی (افزودن  %96اصالح
کننده) ،پیدايش و رشد پیکهای مربوط به مواد سیمانی

0

28 days

7 da ys

مانند  CSHو  CAHدر نمونه حاوی ترکیب سیمان-رس به

1 da y

Fig. 7. UCS variation of cement-clay treated soil samples with
different ages of curing.

با مد نظر قرار دادن کمینه مقدار مقاومت فشاری

مراتب بیشتر از نمونه حاوی سیمان تنها است .از سوی
ديگر ،شکل ( )c-8نشان دهنده ايجاد ماده مضر زينکات-

(MPa

کلسیم بر اثر افزودن سیمان تنها به خاک آلوده بوده؛ اگرچه

 )≤ 6/95بر اساس توصیه  ،EPAمیزان سیمان الزم برای

شکل گیری اين ترکیب در نمونه حاوی سیمان-رس فعال

اصالح ايمن مصالح حاوی فلز سنگین روی ،تقريباً  %26به

(شکل  )d-8مشاهده نمیشود .از طرفی در نمونههای حاوی

ازای هر درصد غلظت آالينده ،پس از  28روز تعیین می-

 CNa-Mشکل ( )d-8ب ه دلیل قابلیت بهتر نگهداشت فلز

شود .نتايج ارائه شده در شکل ( )1نشان میدهد در حضور

روی توسط ذرات رسی و همچنین با توجه به مصرف کمتر

 CNa-Mمیزان کاهش مقاومت مصالح در اثر اندرکنش فلز

سیمان و در نتیجه کاهش تولید کلسیم آزاد در محیط،

سنگین با سیمان به مراتب کمتر است .به شکلی که در

مالحظه میشود رسوب زينکاتکلسیم در اين سری از

شرايط يکسان آزمايش و با مقايسه نتايج شکلهای ( 0و ،)1

نمونه ها تشکیل نشده و بنابراين امکان ايجاد مواد سیمانی

مقادير مقاومت اندازه گیری شده برای خاک آلوده حاوی

افزايش و در نتیجه تثبیت خاک بهبود خواهد يافت.

سیمان و رس حدود  %56بیشتر از نمونه های حاوی سیمان

1. Calcium zincate: CaZn2(OH)6.2H2O
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شکل  .8طیفهای پراش اشعه ايکس )a( ،نمونه طبیعی (c) ،(b) ،و ) )dنمونههای آلوده اصالح شده با مواد افزودنی مورد مطالعه
K: Ka olinite

Q: Qua rtz
Na -M: Sodium-Montmorillonite
CSH: Ca lcium silica te hydra te
CAH: Ca lcium a lumina te hydra te
CZnH: Ca lcium zinc hydra te

1.98 Å Q

2.17 Å CSH

2.28 Å Q

2.46 Å Q

2.81 Å CSH

3.04 Å CSH

3.34 Å Q

3.56 Å K

4.28 Å Q

8.19 Å CAH
7.13 Å K

12.40 Å Na-M

2

(d) Kaolinite + 2% Zinc
with 30% CNa-M

1
0
2

3.12 Å CZnH

Intensity (cps) 103

(c) Kaolinite + 2% Zinc
with 30% Cement

1
0

3
2
(b) Kaolinite + 2% Zinc
with 30% Na-M

1
0
3
2
1

(a) Clean Kaolinite soil

0
52

60

36

44

20

28

4

12

)2θ (degree

Fig. 8. XRD patterns; (a) natural kaolinite, (b, c, d) contaminated samples with different amendments.

شکل  .9طیفهای آنالیز عنصری )a) ،نمونه آلوده تثبیت شده با سیمان تنها،

در ادامه با هدف بررسی دقیقتر ريزساختار نمونهها و

) )bنمونه آلوده تثبیت شده با ترکیب

مقايسه عملکرد مواد افزودنی ،آنالیز عنصری نیز انجام و

CNa-M
2

نتايج آن در شکل ( )6ارائه شد .مشاهده میشود در شرايط

a) Binder: Cement

O

Si

Al

حاوی  CNa-Mحدود  06درصد بیشتر از نمونه اصالح شده
با سیمان تنها است .اين تغییرات با توجه به نتايج مطالعات

1

Ca
Zn

ترکیب  CNa-Mدر تولید مواد سیمانی و به عبارتی انجام

K Ca

Zn

Au

Zn

Ca

ساير پژوهشگران ] ،[33, 34نشان دهنده اثربخشی بیشتر

0
2

b) Binder: CNa-M

بهتر فرآيند  S/Sدر اين سری از نمونهها نسبت به سیمان

1

جذب فلز روی توسط ذرات رسی تا حد امکان مانع از

Ca

ايجاد

رسوب

زينکاتکلسیم

Ca

K

Au

Ca

مجاورت مستقیم آن با سیمان شده که ضمن کاهش پتانسیل
سبب

Counts 103

Si
Al

O

تنها است .در واقع همان گونه که قبالً مطرح شد امکان

تسريع

Counts 103

يکسان ،نسبت پیک کلسیم به سیلیس ( )Ca:Siدر نمونه

0

واکنش

10

5

0

keV

هیدراتاسیون میشود.

)Fig. 9. EDX patterns; (a) contaminated soil with cement, (b
contaminated soil with CNa-M.
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بنابراين در نمونه حاوی  CNa-Mشکل ( )b-6بخش

سیمان تنها بوده و مقاومت فشاری آنها تا  1/5برابر بیشتر است.

وسیعیتری از سطح ذرات خاک با مواد سیمانی پوشیده شده

بر اساس نتايج  X-rayو آنالیز عنصری ،علت عملکرد بهتر اين

که باعث کاهش بیشتر شدت پیک سیلیس ( )Siخاک نسبت

نمونهها ،تشکیل سريعتر و بیشتر مواد سیمانی به دلیل کاهش

به نمونه حاوی سیمان شکل ( )a-6شده است .و به عکس

تاثیر نامطلوب فلز سنگین بر واکنشهای هیدراتاسیون ارزيابی

ناشی از حضور بهتر و گسترده تر ترکیبات سیمانی در مقابل

شد.

پرتو اشعه ،شدت پیک کلسیم در شکل ( )b-6افزايش نشان

 -استفاده از ترکیب سیمان و رس فعال عالوه بر بهبود فرآيند

میدهد.

 ،S/Sزمان عملآوری را به يک چهارم رسانده و باعث کاهش
مصرف سیمان تا  %06میشود .بر اساس مجموع نتايج


-4نتیجهگیری 

آزمايشهای صورت گرفته در مطالعه حاضر ،افزودن حدود

 -نتايج پژوهش حاضر مويد آنست که افزودن کانیهای فعال

 %15از اين ترکیب به ازای هر درصد غلظت فلز سنگین ،پس

رسی به خاک حاوی فلز سنگین ،سبب افزايش قابلیت

از  1روز نگهداری منجر به پاکسازی ايمن خاک آلوده خواهد

نگهداشت آلودگی میشود؛ اگرچه با افزايش غلظت آالينده

شد.

(بیش از  %1وزن خاک) و به دلیل تغییر ساختار جاذب رسی،
میزان اندرکنش آالينده با آن کم و درنتیجه توانايی جذب
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Abstract:
Stabilization/solidification (S/S) has emerged as a cost-effective method for treating a variety of wastes,
particularly heavy metal (HM) contaminated soils. Among the many available fixing agents, Portland cement
(PC) has been used extensively for the remediation of contaminated sites. However, there are significant
environmental and technical impacts associated with PC application. Thus, the present research was
conducted to address the efficacy of cement and nano-clay mixture in enhancing the S/S process. In so
doing, artificially contaminated soils were first prepared by mixing kaolinite with zinc (Zn) at levels of 0 to
2%. Afterward, tow type of nano-clay (Na-Montmorillonite and Na-Cloisite), cement and cement/nano-clay
(CNC) were separately added to the sample, and then, a set of macro and micro level experiments including
batch equilibrium, pH, toxicity characteristic leaching procedure (TCLP), unconfined compression strength
(UCS), X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray (EDX) analyses were carried out at various
curing periods (1, 7 and 28 days) to assess the effectiveness of the additives. The results obtained show that
the addition of nano-clay can increase the HM retention capability of soil; however, this may be partly lost
when the treated soil are subjected to acidic TCLP solution. In addition, with increasing the HM content, due
to the decrease in buffering capacity of system and the restructuring of the clay particles, the soil remediation
potential at presence of nano-clay is decreased considerably. It was found that the application of sole cement
may significantly enhance the HM retention capacity of soil. But in this case, the physicochemical
reactions of Zn ions with cement could hinder and/or reduce the generation of hydration products phases
such as calcium silicate hydrate (CSH) and calcium aluminate hydrate (CAH), resulting in the degradation of
cementation structure-bonding of S/S matrix, as clearly confirmed by the formation of calcium zincate and
the diminution in the cementitios compounds peak intensity in the XRD patterns of cement-treated soils.
Therefore, the leaching characteristics and the mechanical properties of the S/S material with sole cement are
adversely affected by increasing the amount of HM ions. As a result, a large quantity of cement (20 wt% per
one percent of HM) and a long time of curing (≈ 28 days) should be employed to meet the full needs of HM
immobilization in contaminated soil and give the EPA-acceptable UCS value (≥ 0.35 MPa). The TCLP and
XRD test results indicate that the cement/nano-clay combination can expedite the S/S process and alleviate
the deleterious influences of metal ions and acidic attack on the stabilized sample. The EDX analyses also
support the increase in the development of hydration reactions and the formation of cementing materials in
the presence of CNC, providing the enhancement of binding capacity that will lead to the greater strength (up
to 50%) in comparison to cement application. Hence, the CNC binary system is more efficient in modifying
the contaminated soil with a lower amount of binder (to about 40%) and shorter curing ages (by nearly 4
times) than that of the sole cement. Overall, it is concluded that the cement/nano-clay mixture can be utilized
as an effective S/S amendment and CNC content of 15 wt% per 1% of HM can successfully remediate the
contaminated soil after 7 days of curing.
Keywords: Contaminated soil, heavy metal, cement, nano-clay, stabilization/solidification.
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